Mezinárodní studentská architektonická soutěž Allplan Contest
Pavilon pro Nemetschek Roadshow 2011

Základní informace

Vyhlašovatel:
NEMETSCHEK s.r.o.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Česká republika
IČ: 649 39 502
www.nemetschek.cz
Tel: +420 225 384 880
Sekretář soutěže:
Jana Nekovářová
NEMETSCHEK s.r.o.
E-mail: jnekovarova@nemetschek.cz
Tel: +420 225 384 886
Odborný garant soutěže:
VUT FA Brno, Ing. arch. Jan Kratochvíl
STU FA Bratislava, Ing. arch. Viera Joklová PhD.
Mediální partner:
archiweb.cz
Druh soutěže:
Mezinárodní studentská architektonicko – konstrukční anonymní jednokolová soutěž.
Účastníci soutěže:
Soutěž je otevřena jednotlivcům i týmům studentů středních škol, vysokých škol architektonického
respektive stavebního zaměření (bakalářského, magisterského a doktorandského studia) a
absolventům do 3 let od ukončení studia.
Jazyk soutěže:
Český nebo slovenský jazyk.
Cíl soutěže:
Oslovit nejmladší generaci budoucích architektů a stavebních inženýrů. Představit schopnost a sílu
AEC/CAD systému Allplan na variantních návrzích řešících specifické téma soutěže. Podpořit a ocenit
kreativitu a zájem studentů o systém Allplan společnosti Nemetschek.
Předmět soutěže:
Společnost Nemetschek, přední světový výrobce softwaru pro architekty a stavební inženýry, zamýšlí
v roce 2011 zrealizovat veřejnou prezentační kampaň Nemetschek Roadshow 2011 na podporu a
komplexní představení rodiny svých sofistikovaných řešení, zejména systému Allplan.
Ústředním prvkem kampaně a zároveň i předmětem soutěže je putovní pavilon. Jeho formu a
funkčnost určují soutěžní podmínky.

Přihlašování:
Přihlášky do soutěže lze podat prostřednictvím zaškrtnutí políčka „ Ano, chci se přihlásit do soutěže“
v osobním profilu zaregistrovaných soutěžících na www.allplan-contest.cz. Potvrzením účasti v soutěži
účastník uznává pravidla a podmínky soutěže Allplan Contest 2010/11.
Dotazy soutěžících:
Veškeré dotazy k soutěži budou zodpovězeny v sekci FORUM na webových stránkách soutěže:
www.allplan-contest.cz.
Postoupení soutěžních návrhů před porotu:
Soutěžní návrhy, které vyhoví požadavkům soutěže, budou postoupeny porotě k hodnocení. Autoři
těchto soutěžních návrhů budou vyzváni, aby doložili doklad o studiu či absolutoriu a uvedli bankovní
spojení.
Vyhlášení výsledků:
Rozhodnutí poroty bude uveřejněno na webových stránkách soutěže a zároveň zasláno emailem
všem soutěžícím. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v rámci veletrhu IBF 2011.

Termíny soutěže

Datum vyhlášení: 6. 9. 2010
Lhůta pro podávání dotazů soutěžícími: 30. 11. 2010
Odevzdání soutěžních návrhů: 31. 1. 2011
Hodnotící zasedání poroty: 18. 2. 2011
Slavnostní vyhlášení výsledků: v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF (přesné datum
bude upřesněno po zasedání poroty)

Porota a hodnocení

Porota:
Zastoupení odborných garantů:
Ing. arch. Jan Kratochvíl, Fakulta architektury VUT Brno
Ing. arch. Viera Joklová PhD., Fakulta architektury STU Bratislava
Zastoupení nezávislých porotců:
Ing. arch. Juraj Polyák, Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o.
Zastoupení vyhlašovatele:
zástupce společnosti NEMETSCHEK s.r.o.
Náhradníci:
Mgr. art. Martin Uhrík PhD., Fakulta architektury STU Bratislava

Kritéria hodnocení:
Pořadí dle důležitosti:
• kvalita architektonického řešení
• míra využitelnosti a variabilita předloženého řešení
• úroveň a využití systému Allplan pro zpracování návrhu
• ekonomická přiměřenost a konstrukční náročnost zvoleného řešení
• grafická úroveň prezentace

Důvody pro vyloučení ze soutěže:
Ze soutěže budou vyloučeny soutěžní návrhy které:
•
•
•
•

nesplňují obsahové požadavky vypsané soutěže
neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek
nedošly v požadovaném termínu
vykazují známky porušení anonymity

Protokol ze zasedání poroty bude pořizovat sekretář, případně jiná osoba pověřená sekretářem. Jeho
správnost vyjádří každý z porotců podpisem. Následně bude každému soutěžícímu sděleno e-mailem
jeho umístění v soutěži, včetně zhodnocení soutěžního návrhu porotou.

Ceny a odměny

1. cena: komerční licence Allplan Architektura plus v ceně 127 000 Kč / 5 477 €
+ finanční odměna ve výši 250 €
2. cena: komerční licence Allplan Architektura v ceně 97 000 Kč / 4 150 €
+ finanční odměna ve výši 200 €
3. cena: komerční licence Allplan Basic v ceně 30 000 Kč / 1 295 €
+ finanční odměna ve výši 150 €
4. cena: finanční odměna ve výši 100 €
5. cena: finanční odměna ve výši 100 €

Porota může udělit zvláštní cenu za netradiční a inovativní řešení.
Finanční odměny do výše 10 000 Kč nepodléhají dani z příjmu.
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